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Ježíš se narodil, aby upevnil pouta 
mezi lidmi i národy 
“Kristus je náš pokoj: obě dvě části (Židy i pohany) spojil v 
jedno” (Ef 2,14).
Na úsvitu nového tisíciletí, které začínalo s takovými 
nadějemi, ale nyní je ohrožováno temnými mraky násilí a 
války, slova apoštola Pavla, která slyšíme o těchto Vánocích, 
jsou paprskem mocného světla, voláním důvěry a opti-
mismu. Božské Dítě, narozené v Betlémě, nese jako dar ve 
svých ručkách tajemství míru pro lidstvo. On je Knížetem 
pokoje! Hle, radostná zvěst, která zazněla oné noci nad 
Betlémem, a kterou chci opakovat světu v tento požehnaný 
den: “Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: v 
městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel - to je Kristus 

Pán” (Lk 2,10-11). A dnes je církev ozvěnou andělů a znovu šíří jejich úchvatné poselství, které 
překvapilo i samotné pastýře na betlémských stráních.
Kristus, „děťátko zavinuté do plének a položené v jeslích” (Lk 2,12), ano, právě On je naším 
pokojem. Bezbranné novorozeně v pokoře jedné jeskyně vrací důstojnost každému rodícímu se 
životu, dává naději tomu, kdo je zmítán pochybnostmi a malomyslností. On přišel uzdravit rány 
života a dát smysl dokonce i smrti. V onom milém a bezbranném Dítěti, které pláče ve studené a 
holé jeskyni, Bůh zničil hřích a do něho vložil počátek nového lidstva - povolaného k tomu, aby 
dovršilo původní plán stvoření a překročilo jej milostí vykoupení.
Mužové a ženy třetího tisíciletí, vy, kteří máte hlad po spravedlnosti a míru, přijměte poselství 
Vánoc, které se dnes šíří ve světě! Ježíš se narodil, aby upevnil pouta mezi lidmi i národy, aby 
se v něm samém všichni stali bratry. Přišel proto, aby “zbořil přehradu, která je dělila, když na 
svém těle zrušil příčinu nepřátelství” (Ef 2,14), a aby udělal z lidstva jednu jedinou rodinu. Ano, 
můžeme s jistotou opakovat: “Dnes se s narozeným Slovem narodil pokoj! Mír, který si musíme 
vyprosit, protože pouze Bůh je jeho autorem a garantem. Mír, který je nutno budovat ve světě, kde 
různá etnika a národy, trýzněné tolika různými těžkostmi, doufají v nové lidstvo nejen globalizo-
vané hospodářskými zájmy, nýbrž stálým úsilím o spravedlivější a solidárnější soužití.
Spěcháme jako pastýři do Betléma a v jeskyni se zastavíme v adoraci, upírajíce pohled na novo-
rozeného Vykupitele. V něm můžeme rozpoznat rysy každé malé lidské bytosti, která přichází 
na svět. Ať patří ke kterékoliv rase a národu: je to malý Palestinec i malý Izraelita, je to dítě ze 
Spojených států amerických i dítě z Afghánistánu, je to syn kmene Hutu i syn kmene Tutsi... a je 
to jakékoliv dítě, které je pro Krista Někdo. Dnes zalétají mé myšlenky ke všem dětem světa. Je 
tolik, příliš mnoho dětí, které se rodí a jsou odsouzeny trpět bez vlastní viny následky nelidských 
konfliktů. Zachraňme děti, abychom zachránili naději lidstva! Dnes to od nás mocně žádá ono 
Dítě, narozené v Betlémě, Bůh, který se stal člověkem, aby nám vrátil právo doufat.
Úpěnlivě prosím Krista o dar míru pro ty, kdo jsou trýzněni dávnými i novými konflikty. Každý 
den nesu v srdci dramatické problémy Svaté země, každý den myslím s úzkostmi na ty, kteří umíra-
jí zimou a hladem; každý den ke mně doléhá smutné volání těch, kteří se v tolika částech světa 
dovolávají rovnoměrnějšího rozdělování zdrojů a důstojně placeného zaměstnání pro všechny. Ať 
nikdo nepřestává doufat v moc Boží lásky! Kéž je Kristus světlem a oporou pro toho, kdo věří a 
usiluje - někdy proti proudu - o setkání, o dialog, o spolupráci mezi kulturami a náboženstvími. 
Ať Kristus vede v míru kroky toho, kdo se neúnavně zasazuje o pokrok ve vědě a technice. Ať se 
tyto velké Boží dary nikdy neužívají proti respektování a rozvíjení lidské důstojnosti. Ať se nikdy 
svaté jméno Boha nedává jako pečeť nenávisti! Ať se z něj nikdy nedělá důvod k nesnášenlivosti a 
násilí! Kéž milá tvář betlémského Dítěte připomene všem, že máme jediného Otce.              (pokr.)
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farář:  P. Jerzy Gapski : tel: 724 324 555 / 257 317 652 / gapski@centrum.cz
výpomocný duchovní: P. Stanislav Přibyl : tel. 605 830 201 / 257 317 652 / standa.pribyl@volny.cz
 rektor kostela sv. Gabriela
výpomocný duchovní: P. Jan Gerndt: 739 484 835 / jan.gerndt@centrum.cz
 rektor kostela sv. Jana Nepomuckého (V. Chuchle), rektor kostela P. Marie (M.Chuchle)

Sponzorské dary: Číslo bankovního účtu smíchovské farnosti je 110840051/0100. 
 Jako variabilní symbol uveďte číslo dárce, které vám přidělí farář.   
Farní www stránky: Adresa: www.farnostsmichov.cz  Vše, co chcete na stránky umístit (pří- 
 spěvky, fotografie, atd.) posílejte na adresu: jakub.suchel@seznam.cz 
Farní Zpravodaj: Zprávy o dění ve farnosti, oznámení, ohlasy, dojmy, postřehy, fotografie,   
 zasílejte na: prispevky@volny.cz  Uzávěrka je vždy 20.  
Farní knihovna:  Knihovna je ve farním sále, půjčuje se vždy při kávě po nedělní mši sv. v
  9:30 (tedy v době 10:45-11:30), i v jednotlivých společenstvích. 

Pravidelný program farnosti
Jednotlivá společenství v naší farnosti Vám 
nabízejí možnost prohloubit svou víru, setkat 
se s lidmi podobného smýšlení. Všichni jsou 
srdečně zváni!
Farní káva
neděle od 9:00 a od 10:30 - velký sál na faře
Společenství starších rodičů
neděle 17:00 - 18:30 - velký sál na faře
Pondělní společenství
pondělí od 18:30 - velký sál na faře
Příprava na biřmování - P. Stanislav
zahájení bude oznámeno v ohláškách
Pěvecký sbor - zkoušky
pondělí od 19:00 - u sv. Ignáce, sál č. 24 
Rekreační cvičení pro ženy
úterý po mši sv., cca 18:00 - 19:10 hod. - vel. sál 
Modlitební společenství za obrácení národa
úterý po mši sv., cca od 18:15 - mateřské 
centrum, kdo se nemůže zúčastnit, může se 
spojit v modlitbě v uvedený čas, nebo každý 
den od 20:00 

Mateřské centrum Venoušek
čtvrtek od 10:00 do 12:30 - mateřské centrum
(součástí setkání je cca půlhodinka společné 
modlitby a oběd)
Biblická hodina pod vedením P. Stanislava
čtvrtek od 18:00 - velký sál na faře
Čtvrteční filmové a modlitební večery
čtvrtek od 19:15 - velký sál na faře
Modlitba sv. Růžence
Každý čtvrtek a pátek od 17 hod. 
Pravidelná páteční adorace
Každý pátek po večerní mši sv. společná adorace. 
Každý první pátek v měsíci je adorace do 20 hod.
Farní pastorační rada
Nejbližší schůzka bude 22.1. od 18:30 na faře
Redakční rada Zpravodaje
Nejbližší schůzka 8.1. v 18:30, farní kancelář
Výuka dětí - náboženství
Pravidelná výuka byla zahájena 14.9.
Katechumenát dospělých - individuální 
přípravu vedou P. Jerzy a P. Stanislav

Pro přípravu oblíbené nedělní akce “Farní kafe” stále hledáme 
dobrovolníky, kteří navaří kafe, čaj a naaranžují zakoupené 
suroviny, a po skončení umyjí nádobí a uklidí v sále. Jinými slovy - 
budou “držet služby”. 

Bratři a sestry, kteří mi nasloucháte, otevřte srdce tomuto poselství pokoje, otevřte je Kristu, Synu 
Panny Marie. Tomu, který se stal “naším pokojem”! Otevřte je Tomu, který nám nic nebere, než 
hřích, a dává nám za to lidskost a radost.
A Ty, úchvatné betlémské Dítě, vnes pokoj do každé rodiny a města, do každého národa a světadílu. 
Přijď Bože, který ses stal člověkem! Přijď, aby ses stal srdcem světa obnoveného láskou! Přijď tam, 
kde jsou ohrožovány osudy lidstva! Přijď a neotálej! Ty jsi “náš pokoj” (Ef 2,14). 
                   Vánoční poselství papeže Jana Pavla II., 25.12.2001.
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Filmový a modlitební čtvrtek
Srdečně vás zveme na lednové čtvrteční setkání s modlitbou a filmem. 
V návaznosti na prosincové zahájení Roku milosrdenství budeme 
promítat film Svědkové milosrdenství - sestra Faustyna a otec Max-
milián Kolbe. Těšíme se na vás ve čtvrtek 14. 1. 2016 v 19:30 ve farním 
sále. Ostatní čtvrtky se ve stejném čase scházíme k modlitbě chval, díků 
a proseb, doprovázené kytarovými chvalozpěvy. Modlitba trvá zhruba 
hodinu až hodinu a půl. Též srdečně zveme! Na setkání se těší a zvou 
      Tomkovi, Suchlovi, Lisých

Tříkrálový přechod Brd
Temnotou zimní noci opět zazáří světlo ohně. Zveme všechny dobrodruhy na tradiční 
Tříkrálový noční přechod Brd. Uskuteční se v noci z 8. na 9. ledna 2016. Sraz v 17:35 na auto-
busové  zastávce v Mníšku pod Brdy na náměstí nad Mníškem pod Brdy. Trasa pochodu vede 
po hřebenovce k rozcestí U Šraňku, kde bude zastávka u ohně a občerstvení. Dále je možno jít 
kratšími cestami do Řevnic nebo do Dobřichovic, či zvolit delší variantu a jít pěšky až do Zbra-
slavi. Návrat do Prahy z kratší cesty je zhruba ve 23 hodin, při cestě až do Zbraslavi se vracíme 
kolem 2. hodiny po půlnoci. Těšíme se na vás, 138. oddíl skautek Modrý Klíč a 138. oddíl 
skautů Černý Šíp, Praha 5.            Josef Cuhra

Přejeme Vám
požehnané, láskou a porozuměním naplněné vánoční 

svátky,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2016

Farnost u kostela sv. Václava Praha-Smíchov

Betlémské světlo doputuje do Prahy
V pátek 18. prosince čeští skauti opět v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha předají do ru-
kou pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky OP světlo symbolizující přátelství, mír 
a narození Krista. Plamínek z Betléma si lidé budou moci odnést domů. Projekt je opět doplněn 
i vánoční hrou pro děti „Sestav si svůj betlém“. Další aktivitou je skautský stánek na vánočních 
trzích na náměstí Míru. Bude fungovat i Betlémská pošta. Více informací na: 
www.krestanskevanoce.cz.

Pořad mší svatých o Vánočních svátcích 2015
Kostel sv. Václava bude otevřený 25. 12. 2015 a 26. 12. 2015 po celý den. Jinak od 
7:15 do 12:00  a od 17:00. do 18:30.

    Všechny ostatní dny podle pravidelného pořádku.

Čtvrtek 24. 12. 2015 - 
Štědrý den
  7:30 rorátní mše sv.
16:00 pro rodiny s dětmi
24:00 půlnoční sv. Václav

Pátek 25. 12. 2015 - Boží hod vánoční
  8:00 mše sv.
  9:30 mše sv. pro rodiny s dětmi
16:00 Koncert Česká Vánoční mše - J.J. Ryba
18:00 mše sv.

Sobota 26. 12. 2015 - sv. Štěpána
  8:00 mše sv. 
  9:30 mše sv. pro rodiny s dětmi
18:00 mše sv.

Neděle 27. 12. 2015 - Svátek Svaté Rodiny
  8:00   mše sv. s obnovou manželského slibu      
9:30   mše sv. s obnovou manželského slibu 
18:00   mše sv. s obnovou manželského slibu

Čtvrtek 31. 12. 2015
  7:30 mše sv.
16:00 děkovná mše svatá na závěr roku

Pátek 1. 1. 2016 - Nový Rok
  8:00 mše sv., 9:30 mše sv. pro rodiny s dětmi
18:00 mše sv.

Středa 6. 1. 2016 Slavnost Zjevení Páně
  7:30 mše sv. 17:30 mše sv.
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Tříkrálová sbírka
V lednu 2016 proběhne již sedmnáctý ročník Tříkrálové 
sbírky. Díky spolupráci škol, dobrovolníků a zaměstnanců 
Charity ČR vyjdou opět do ulic tisíce kolednických skupinek. 
I Vy se můžete stát dobrovolníkem a pomoci nám podpořit 
z vybraných peněz konkrétní potřebnou osobu, některý z 
projektů Diecézní charity Praha ve vašem okolí. O konkrétním 

využití sbírky se můžete dočíst na www.trikralovasbirka.cz. 
V naší farnosti se uskuteční tradičně jako v předchozích letech pod vedením P. Chvátala, 
kterému se již mohou koledníci hlásit. Farnost sama další sbírku organizovat nebude.   HS

Adventní zimní zahrada
Před kostelem sv. Václava na Štefánikově ulici bude od začátku Adventu do Tří králů (29.11.-
6.1.) probíhat akce nazvaná „Adventní zimní zahrada“. Pořádá ji organizace Tři věže (Park 
dětem spolek), s cílem představit široké veřejnosti advent a vánoční svátky tak, jak je dříve naši 
předci ctili a slavili. Tato Adventní zimní zahrada by se do budoucna mohla měnit pravidelně 
se svátky a ročním obdobím a lidem navracet již zapomenuté svátky a stát se tak celoroční 
součástí a zpestřením života občanů Prahy 5. Mohla by sloužit i školám a školkám jako ne-
formální druh výuky, senioři by mohli zavzpomínat na již zapomenuté tradice, maminky by 
mohly svým dětem dopřát kreativity a poznání. 

Jarní prázdniny 2016
Vážení rodiče, rád bych Vás tímto povzbudil k přihlašování dětí na farní lyžařský pobyt o 
jarních prázdninách. Na tuto zimu se po dvou letech vracíme do Mikulova v Krušných horách, 
lyžovat se bude v nedalekém areálu Bouřňák. Ubytováni budeme opět v pensionu Mikuláš, kde 
máme k dispozici 50 míst. Jarní prázdniny pro Prahu 1 – 5  jsou v termínu 27.2 – 5.3.2016. Po-
byt je určen pro děti od 7 let a mládež. Cena je  4.500,- Kč. Dále je tu možnost čistě běžkového 
pobytu, v takovém případě činí cena 3900,- Kč. Vše je včetně dopravy, vleků, stravy a vstupů. 
Pobyt je určen pro děti lyžaře, tj. pro děti, které již stály na lyžích, umí jezdit na vleku a je 
možno je zařadit do skupiny. Děti a mládež přihlašujte na email stodulecky.lyzak@gmail.com 
nebo na tel. 608373611. Schůzka rodičů přihlášených dětí bude po Vánocích a bude včas ozná-
mena. Platit je možno na číslo účtu: 127 380 389 / 0800 ČS a.s. variabilní symbol: 2122016 a 
v poznámce uveďte jméno dítěte. Vzhledem k tomu, že je nutno zaplatit zálohovou fakturu, 
prosím všechny přihlášené o zaplacení co nejdříve.   za vedoucí              Václav Šeferna

Poděkování Misijní banky za sbírku pro Tanzánii.
Děkujeme všem rodičům i dětem, kteří se svojí rukodělnou účastí 
podíleli na přípravě letošní adventní sbírky. Při 2. a 3. neděli ad-
ventní jsme tak mohli opět nabídnout zájemcům - za dobrovolný 
příspěvek na práci Misijní banky ubožáků v Tanzánii – barevné 
hvězdy a přáníčka se svícínky ve skořápkách a jiné dětské výtvory. 
Výnosem sbírky, který letos činí 16.950,- Kč bychom rádi 
podpořili stavbu domku pro slepou maminku Leoninu se čtyřmi 
dětmi z vesnice Kamsamba, a tak vylepšili úroveň jejich bydlení. 
Jde nám především o střechu z vlnitého pozinkovaného plechu 
na pevném dřevěném krovu z nosníků, pevná okna s krytím a 
solidní vchodové dveře, které jsou v tropických podmínkách 
dešťů nezbytné. Těšíme se na příští dětskou tvořivost i farní spo-
lupráci. Děkujeme za naše společné africké přátele. 
      Vaši   Pavel a Mirjam Baldínských
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Benedikt XVI. o svátku Svaté Rodiny
…Můžeme se znovu ztotožnit s Betlémskými pastýři, kteří právě obdrželi andělskou zvěst 
a pospíchají k jeskyni, kde naleznou „Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích“ (Lk 2,16). 
Zastavme se a rozjímejme také tuto scénu, přemýšlejme o jejím smyslu. První svědkové Kris-
tova narození, pastýři, měli před sebou nejen Dítě Ježíše, ale malou rodinu: maminku, tatínka 
a právě narozené dítě. Bůh se chtěl zjevit narozením v lidské rodině, a proto se lidská rodina 
stala ikonou Boha! Bůh je Trojice, je společenstvím lásky, a lidská rodina je - v celé té odlišnosti, 
jež existuje mezi tajemstvím Boha a jeho lidského tvora - výrazem, odrážejícím nevyzpytatelné 
tajemství Boha lásky. Muž a žena, stvořeni k obrazu Boží-mu, se manželstvím stali „jedním 
tělem“ (Gen 2,24), tzn. společenstvím lásky, které rodí nový život. Lidská rodina je tedy v jistém 
smyslu ikonou Trojice jak vzájemnou osobní láskou, tak plodností lásky. 
Dnešní liturgie podává známou evangelní epizodu o dvanácti-letém Ježíši, který zůstane v Jeru-
zalémském chrámu bez vědomí svých rodičů, kteří jej překvapeni a ustaráni naleznou po třech 
dnech, jak diskutuje s učiteli. Matce, která po něm žádá vysvětlení, Ježíš odpoví, že „musí být 
v tom, co je“ jeho Otce, tedy Boha (srov. Lk 2,49). V této epizodě se chlapec Ježíš jeví naplněn 
horlivostí pro Boha a pro chrám. Ptejme se: od koho Ježíš převzal lásku tomu, co je jeho Otce? 
Zajisté měl jako syn niterné poznání svého Otce, Boha, hluboký a trvalý osobní vztah s Ním, 
ale ve své konkrétní kultuře, se zajisté od svých rodičů naučil modlitbám, lásce k chrámu a 
Izraelským ustanovením.
Můžeme tedy tvrdit, že rozhodnutí Ježíše zůstat v chrámu bylo především plodem jeho 
vnitřního vztahu s Otcem, ale také plodem výchovy, které se mu dostalo od Marie a Josefa. 
Tady můžeme vytušit autentický smysl křesťanské výchovy, která je plodem stále vyhledávané 
spolupráce mezi vychovateli a Bohem. Křesťanská rodina si je vědoma, že děti jsou darem a 
plánem Božím. Proto je nemůže považovat za své vlastnictví, ale ve službách Božímu plánu je 
povolána vychovávat je k té největší svobodě, kterou je vyslovení vlastního „ano“ Bohu, aby ko-
naly jeho vůli. Panna Maria je dokonalým příkladem takovéhoto přitakání. Svěřme jí všechny 
rodiny a modleme se zejména za jejich drahocenné výchovné poslání.

Odpustky v Roce milosrdenství
Svatý rok milosrdenství se má stát velkou příležitostí k setkání každého člověka s Božím mi-
losrdenstvím, „živou zkušeností s blízkostí Otce, jehož něhu je možné téměř hmatatelně vní-
mat, a aby se tak posilovala víra každého věřícího a on aby o tom dokázal ještě účinněji vydávat 
svědectví.“ (Dopis papeže Františka předsedovi Papežské rady pro novou evangelizaci arcibiskupu Rino Fisichellovi)

Odpustky vázané na Svaté brány
Svatý rok milosrdenství je velkou příležitostí k získávání odpustků pro sebe nebo pro duše 
zemřelých. Papež František uvádí běžné podmínky pro získání odpustků, které známe např. z 
modliteb za zemřelé: 
- vykonat sv. smíření, - účastnit se mše svaté a přijmout svaté přijímání, - pomodlit se za Sva-
tého otce a na jeho úmysly, které nosí ve svém srdci pro dobro církve a celého světa (např. Otče 
náš a Zdrávas Maria)
ale připojuje ještě další dvě podmínky:
- jako projev své hluboké touhy po skutečném obrácení vykonat krátkou pouť ke Svaté bráně 
(podle fyzických možností každého člověka), - zamyšlení či rozjímání na téma milosrdenství.
První tři uvedené podmínky lze vykonat řadu dní před tím či po tom, kdy je vykonán předepsaný 
odpustkový úkon, nicméně je vhodné, aby svaté přijímání a modlitba na úmysl nejvyššího 
velekněze byly vykonány v tentýž den jako odpustkový úkon (Enchiridion odpustků P20 § 3).
- na daném místě se pomodlit modlitbu Otče náš a Vyznání víry.
Odpustky vázané na skutky milosrdenství
Svatý otec ale touží rozšířit možnost získat odpustky i na další okamžiky našeho života. Proto je 



možné získat odpustky Svatého roku také při konání skutků milosrdenství! Papež ve svém do-
pisu Rino Fisichellovi píše: „Prosil jsem, aby církev v tomto Roce milosrdenství znovu objevila 
bohatství skryté ve skutcích duchovního i tělesného milosrdenství. Zkušenost s milosrdenst-
vím lze totiž nejlépe poznat právě prostřednictvím konkrétních projevů, jak nás to učil i Ježíš. 
Vždy, když některý věřící osobně vykoná jeden či více z těchto skutků, bezpochyby tak získá i 
odpustky spojené s tímto Svatým rokem.“
Mezi skutky tělesného milosrdenství se především počítá:
- dát najíst tomu, kdo má hlad, - napít tomu, kdo trpí žízní, - hostit toho, kdo nemá střechu nad 
hlavou, - obléci ty, kdo nemají, co na sebe, - navštěvovat nemocné a vězněné, - pohřbívat mrtvé,
- tradičně se také připojuje osvobozovat zajaté.
A ke skutkům duchovního milosrdenství počítáme:
- učit nevědomé, - radit především pochybujícím, - těšit zarmoucené, - posilovat klesající či 
napomínat hřešící, - trpělivě vše snášet, - odpouštět ubližujícím, - modlit se za živé i za mrtvé.
Více to popisuje Katechismus katolické církve v článku 2447: „Skutky milosrdenství jsou činy 
lásky, kterými pomáháme svému bližnímu v jeho tělesných nebo duchovních potřebách. Učit, ra-
dit, těšit, posilovat — to jsou skutky duchovního milosrdenství, stejně jako odpouštět a trpělivě 
vše snášet. Skutky tělesného milosrdenství spočívají obzvláště v tom, že dáváme najíst tomu, kdo 
má hlad, že hostíme toho, kdo nemá střechu nad hlavou, že odíváme toho, kdo nemá co na sebe, 
že navštěvujeme nemocné a vězněné, že pohřbíváme zesnulé. Dávat almužnu chudým je mezi 
těmito skutky jedno z hlavních svědectví bratrské lásky; je to také úkon spravedlnosti, který se líbí 
Bohu: „Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná 
stejně“ (Lk 3,11). „Raději dejte to, co je v mísách, jako almužnu a pak vám bude všechno čisté“ 
(Lk 11,41). „Když bratr nebo sestra nebudou mít do čeho se obléci a budou mít nedostatek denní 
obživy, a někdo z vás jim řekne: ‘Tak s Pánem Bohem! Zahřejte se a najezte se’ — ale nedáte jim, 
co potřebují pro své tělo, co je (jim) to platné?“ (Jak 2,15-16).“           (P. Michal Němeček)

Adventní duchovní obnova
V sobotu 5.12. se ve farním sále sešlo 75 místních farníků i farníků z přilehlých farností na 
tradiční adventní rekolekci, kterou vedl P. Mgr. Martin Karel Satoria, OCSO (aktuálně působí na 
Dobříši). Nabitý sál (víc židlí už prostě nemáme) napjatě sledoval 2 hodinové bloky myšlenek, z 
nichž zásadní poselství je, abychom se starali o svůj vztah k Bohu. Bude-li v pořádku, budou v 
pořádku i vztahy k bližním. Rekolekci jsme zakončili polední mší sv. v kostele.

Historická událost - otevření Svaté brány v katedrále
V sobotu 12.12. mnozí naši farníci využili pozvání kardinála Duky na slavnostní otevření 
Svaté brány v katedrále Slavnostní liturgie začala v bazilice sv. Jiří, byla přečtena bula papeže 
Františka k Roku milosrdenství a zazněly kající zpěvy. Poté se přes hradní nádvoří vydal dlouhý 
průvod k hlavnímu vchodu do katedrály. Zde pan kardinál otevřel hlavní vchod do katedrály - 
pro tento rok Bránu milosrdenství. Slavnost vyvrcholila slavením Eucharistie.
6
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Okénko sv. Gabriela
Rektor kostela: 
P. Doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D, JC.D, tel.: 605 830 201; 
e-mail: standa.pribyl@volny.cz
číslo účtu Duchovní správy u sv. Gabriela:  0120797309 / 0800
Společnost přátel beuronského umění a Nadační fond MALAKIM: 
Mgr. Monica Bubna-Litic (Šebová), tel: 777 221 950; 
e-mail: sebova@orlice.cz,  www.beuron.cz
číslo účtu Společnosti přátel beuronského umění:  6668718001 / 5500
číslo účtu Nadačního fondu MALAKIM:   7452142001 / 5500
Zástupce pro tradiční liturgii:
Robert Školoud, tel.: 728 753 021; e-mail: robert.skoloud@gmail.com

ne 20. 12.
11:15 mše sv. ze 4. neděle adventní – česky se zpí-
vanými roráty
17.00 mše sv. (trid.) ze 4. neděle adventní
pá 25. 12.
0:00 půlnoční mše sv. z Narození Páně „v noci“ – 
česky s koledami
17:00 mše sv. (trid.) z Hodu Božího vánočního

ne 27. 12.
11:15 mše sv. ze svátku Svaté rodiny Ježíše, Ma-
rie a Josefa – česky s koledami
17:00 mše sv. (trid.) z neděle mezi oktávem 
vánočním (sv. Jana, apoštola a evangelisty)
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vydává: Ř.k. farnost u kostela sv. Václava na Smíchově,  Náměstí 14.října 17, 150 00 Praha 5, tel. 257 317 652
redakční rada: P. J. Gapski, P. S. Přibyl, P. J. Gerndt, M. Muchová, F. Nedbal    
uzávěrka:  25. každý měsíc (zašlete na: prispevky@volny.cz)    náklad tohoto čísla: 500 ks     neprodejné

Významné dny, svátky a farní program
20.12. neděle 4. neděle adventví
21.12. pondělí od 17 hod. Kající bohoslužba 
 24.12. čtvrtek Štědrý den, půlnoční s provedením vánoční mše J. J. Ryby (modřanský sbor)
 25.12. pátek Slavnost Narození Páně
26.12. sobota Svátek sv. Štěpána
27.12. neděle Svátek Svaté rodiny, obnova manželských slibů během všech mší sv.
28.12. pondělí Svátek sv. Betlémských dětí, mučedníků
31.12. čtvrtek sv. Silvestra
 1.1. pátek Slavnost Matky Boží, Panny Marie
 2.1.  sobota Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského
 3.1. neděle 2. neděle po Narození Páně
 6.1. středa Slavnost Zjevení Páně
 10.1. neděle Svátek Křtu Páně

Pozvánka na staročeské roráty u sv. Václava
Při ranních bohoslužbách 7:30 ve všední dny a v soboty zpíváme již mnoho let staročeské rorá-
ty. Mše sv. jsou u bočního, mariánského oltáře. Přijďte!
Kající bohoslužba
Rozšířená možnost přijmout svátost smíření bude 21.12.2015 od 17 hodin (následně se mší 
svatou). Využijte prosím tuto nabídku před vánočními svátky!

Bach-Collegium Praha Vás zve na koncert:
pátek 25. prosince 2014 v 16.00, kostel sv. Václava na Smíchově, Nám. 14. října, Praha 5
Jakub Jan Ryba (1765 - 1815) Česká mše vánoční “Hej mistře...”
Účinkuje: Komorní sbor a orchestr Bach-Collegia Praha
Markéta Mátlová - soprán, Tereza Roglová - alt, Jaroslav Kovacs - tenor, Radek Krejčí - bas
Varhany: Miroslav Navrátil, Dirigent: Jiří Mátl

Sbor IGNIS Vás zve na mši sv. 10.1.2014 v 17:30 u sv. Ignáce
při které provede mši od Josepha Haydna Missa brevis No 7 in B
Varhany: Tomáš Pindór, Dirigent: Milena Stricević

Pořad bohoslužeb ve Smíchovské farnosti
Neděle:  8:00    9:30 18:00  sv. Václav  Neděle:  11:15  17:00 sv. Gabriel
(9:30 se zohledněním přítomnosti rodin s malými dětmi) Pátek:  17:00 sv. Gabriel
Po-So: 7:30  17:30      sv. Václav Pátek       15:00   Palata 

Kontakt s knězem    Úřední hodiny
úterý:   8:00 -  11:00 (kromě 3. úterý v měsíci) (farní kancelář nebo v sakristii kostela) 
Jindy po dohodě nebo v čase bohoslužeb.  pondělí - pátek: 8:00 - 12:00

Příležitost k přijetí svátosti smíření u sv. Václava
Neděle:   - ráno   7:30 –   7:55 9:00 – 9:25
  - večer  17:30 – 17:55
Všední dny: - večer  17:00 – 17:25
Jindy:   - po individuální dohodě.


